
ESCENARIS
SALA RAMON ROMAGOSA  
(PATRONAT CULTURAL I RECREATIU) 
Mn. Jacint Verdaguer, 52 
Tel. 93 377 02 29 
Aforament limitat 
Localitats numerades

AUDITORI SANT ILDEFONS
Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 377 02 12 (Ext. 1462)
Aforament limitat  
Localitats numerades

L’AUDITORI DE CORNELLÀ
Albert Einstein, 51
Tel. 93 474 02 02
Aforament limitat
Localitats numerades

BIBLIOTECA CENTRAL
Mossèn Andreu, 15
Tel. 93 376 01 11

BIBLIOTECA MARTA MATA
Rubió i Ors, 184
Tel. 93 408 06 02

BIBLIOTECA SANT ILDEFONS
Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 471 12 42

Trobaràs tots els detalls d’aquestes propostes culturals i molt més  
a la pàgina www.queferacornella.cat. 

Així que si no et vols perdre tota la activitat d’oci de la ciutat:

· Susbscriu-te al nostre butlletí electrònic (QR al qüestionari de subscripció)

· Segueix-nos a les xarxes socials:  
 @queferaCornella  @QFerACornella  @queferacornella 

· O descarrega’t la nostra aplicació mòbil a  playstore o  applestore

Comparteix amb @queferaCornella les teves fotos d’Instagram, 
Twitter i Facebook fent servir l’etiqueta #CulturaEnFamilia

AGENDA D’ACTIVITATS 
CULTURALS FAMILIARS

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
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GENER
DIUMENGE 28 DE GENER 
18 h, a L’Auditori de Cornellà
TOM SAWYER DETECTIU
Cia. Lazzigags
Preu d’entrada: 15 euros // 
Anticipada: 10 euros 
Tom Sawyer s’acaba de comprar per correu 
un kit de detectiu, i ja té ganes d’estrenar-lo. 
Rep una invitació de la tieta Sally perquè 
ell i el Huckleberry Finn vagin a passar uns 
quants dies a casa seva. Sembla que l’oncle 
Silas està passant per un mal moment, i 
potser la presència dels dos amics l’ajudi…
Un musical trepidant dins de la 
nova programació familiar Berenem 
a L’Auditori: una hora abans de 
l’espectacle, els assistents podran 
berenar al hall del teatre pa amb xocolata 
acompanyats de musica i cançons!

FEBRER
DISSABTE 3 DE FEBRER
12 h, a la Biblioteca Marta Mata
DISSABTES FAMILIARS:  
EN PATUFET
A càrrec de Galiot Teatre
A partir de 3 anys

DIJOUS 8 DE FEBRER

DIJOUS GRAS 
ARRIBADA DE SA MAJESTAT 
EL REI CARNESTOLTES
17.30 h. Anunci a la Plaça de 
l’Església pel seu ambaixador.
17.50 h. Arribada i pregó. Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes arriba 
amb un tren procedent de l’Oest.
18.15 h. Animació a càrrec de la Cia. 
Encara Farem Salat amb l’espectacle ‘Som 
de l’Oest’. Degustació del tradicional ‘pintxo’ 
de truita i botifarra d’ou de Dijous Gras.

DIUMENGE 11 DE FEBRER

CARNAVAL INFANTIL 
PEL CASC ANTIC
12 h. Sortida des del carrer Rubió 
i Ors (alçada del carrer dels Pins), 
recorregut fins a la Rambla i pujada 
fins a la Plaça de l’Església.

13 h. Fi de festa a la Plaça de l’Església 
amb l’espectacle ‘Balambambú’ de la 
Cia. Pentina el Gat (en cas de pluja, 
l’espectacle es traslladarà a la Masia 
Can Tirel del parc de Can Corts).
Organitzen: Xaranga Sarau i 
Societat Coral La Unió

DIMECRES 14 DE FEBRER

DIMECRES  
DE CENDRA
FESTA DEL JUDICI FINAL
17.30 h. A la plaça de Catalunya, 
celebració del Judici Final de Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes, a càrrec 
del jutge i l’advocat de la defensa.
17.45 h. Veredicte popular i animació 
a càrrec de la Cia. El Pot Petit 
amb l’espectacle ‘Riallades’.

DISSABTE 17 DE FEBRER
12 h, a la Biblioteca Central
Dissabtes familiars: 
Prohibit NO tocar
A càrrec de Luis Romo, de 
l’Associació Musical del Prat
A partir de 3 anys // Inscripcions 
a partir del 26 de gener

DIUMENGE 18 DE FEBRER

12 h, a l’Auditori de Sant Ildefons
Cia. Centre de Titelles de Lleida

EL PETIT PIANO

A partir de 3 anys //  
Preu d’entrada: 5 euros 
Hi ha pianos que amaguen històries 
meravelloses. Això és el que descobreix 
la Nona quan sent el seu avi tocar l’antic 
piano de casa seva. Segons l’avi, aquest 
va ser el primer piano d’un infant que era 
trapella i juganer, com qualsevol altre, 
però, alhora, apassionat del tot per la 
música: qui un dia fou l’Enric Granados. 
Un muntatge que convida a compartir 
una experiència teatral, lúdica i 
musical, a l’abast dels menuts. 

DISSABTE 24 DE FEBRER 
12 h, a la Biblioteca Sant Ildefons
DISSABTES FAMILIARS: 
DANSA EN FAMÍLIA
A càrrec d’Artransforma
Adreçat a públic familiar amb infants entre  
1 i 6 anys // Es recomana portar roba còmoda 
// Entrada lliure fins a completar aforament

DIUMENGE 25 DE FEBRER
12 h, a L’Auditori de Cornellà
AMOUR
Cia. Marie de Jongh
Preu d’entrada: 15 euros€// 
Anticipada: 10 euros 
Un espectacle teatral de gran format dirigit 
a tota la família que ens fa reflexionar 
sobre la fina línia que existeix entre la 
desafecció i l’amor incondicional. Un 
cant a la trobada entre diferents, una 
crida a alliberar-nos dels prejudicis.
Programació Berenem a l’Auditori: Una 
hora abans de l’espectacle, els assistents 
podran berenar al hall del teatre pa amb 
xocolata acompanyats de musica i cançons!

MARÇ
DISSABTE 3 DE MARÇ
18 h, a la Biblioteca Marta Mata
DISSABTES FAMILIARS: 
MINDFULNESS EN FAMÍLIA
A càrrec d’Elisenda Dalmau 
A partir de 5 anys // Amb inscripció prèvia

DIUMENGE 4 DE MARÇ

12 h, a la Sala Ramon Romagosa
Centre de Dansa de Catalunya

QUADRES  
D’UNA EXPOSICIÓ
Preu d’entrada: 5 euros€ // 
Espectacle emmarcat dins de la 
Quinzena de Dansa Metropolitana
Música, dansa i pintura (en forma de 
projeccions) es donen la mà en aquesta 
peça de dansa clàssica, interpretada per 
quatre ballarins, especialment creada per 
a nenes i nens, amb l’objectiu d’omplir un 
buit en l’escena familiar en el nostre país. 
Direcció i coreografia: Roser Muñoz i 
Joan Boix. 

DISSABTE 10 DE MARÇ
12 h, a la Biblioteca Central
DISSABTES FAMILIARS: 
EL CUQUET DE LLANA
A càrrec de Glòria Arrufat
Per a nadons de 6 a 36 mesos //  
Entrada lliure

DIUMENGE 11 DE MARÇ

11.30 i 13 h, a la zona del llac 
del Parc de Can Mercader
Compagnie Furinkaï

ORIGAMI
Per a tots els públics // Gratuït // 
Espectacle emmarcat dins de la 
Quinzena de Dansa Metropolitana
Origami és una proposta de carrer, 
espectacular i, alhora, delicada, que 
transforma un container de 12 metres 
en un elegant objecte de papiroflèxia. 
L’artífex d’aquest prodigi és una ballarina 
que executa una dansa aèria mentre juga 
i manipula diverses parts del contenidor, 
creant-hi una màgia que atraparà a tothom. 
La dansa és motor de la metamorfosi.

DISSABTE 17 DE MARÇ
10 a 14 h, a la Biblioteca 
Sant Ildefons
TERRABASTALL: JORNADA 
ENTORN LA LECTURA PER 
A FAMÍLIES I INFANTS

DIUMENGE 18 DE MARÇ
18 h, a L’Auditori de Cornellà
Gansos&Cia
KAPUT
Preu d’entrada: 15 euros // 
Anticipada: 10 euros
Un Renault 4 de color groc és el 
protagonista de l’espectacle... els membres 
de Gansos&Cia n’han tret un rendiment 
immillorable. Però si el disseny i l’estil 
de l’humor han estat impol·luts, tot 
adopta una densitat especial quan de 
manera subtil ens donen a entendre que 
no és un viatge turístic, sinó que estan 
fugint de la zona de guerra propera. 
Programació Berenem a l’Auditori: Una 
hora abans de l’espectacle, els assistents 
podran berenar al hall del teatre pa amb 
xocolata acompanyats de musica i cançons!

DISSABTE 24 DE MARÇ
12 h, a la Biblioteca Marta Mata
DISSABTES FAMILIARS: MANS
A càrrec de Fes t’ho com vulguis 
A partir de 3 anys

DIUMENGE 25 DE MARÇ

12 h, a l’Auditori de Sant Ildefons
Cia. PocaCosa Teatre

ENCANTADES
Per a infants a partir de 5 anys //
Preu d’entrada: 5 euros
La Periquinela de la Vall d’Aran i l’Estuna 
de Porqueres són germanes i, a més, 
dues fades que ni tan sols saben que ho 
són. Vagaregen per casa i se senten soles 
i avorrides, quan els apareix l’oportunitat 
de conèixer el seu ídol, en Lauro Vacarizo, 
cantant de gran èxit. Per poder-lo conèixer 
han de guanyar un concurs de creació de 
l’ésser fantàstic més espatarrant del planeta. 

ABRIL
DIUMENGE 8 D’ABRIL

12 h, a la plaça Pallars
Cia. Mumusic Circus

MERCI BIEN
Per a tots els públics // Gratuït
Un espectacle fresc i divertit, càlid i 
generós on es barreja l’acrobàcia, el mástil 
xinès, les verticals més atrevides, música 
en directe i moltes sorpreses més. Les 
persones assistents podran gaudir de la 
taula d’honor, d’assaborir el món al revés 
i de participar en la gran orquestra final.

DIUMENGE 8 D’ABRIL
18 h, a L’Auditori de Cornellà
Cia. Larumbe Danza
BALLENAS, HISTORIAS 
DE GIGANTES 3D
Recomanat per a infants de 6 a 12 anys // 
Preu d’entrada: 15 euros€ //  
Anticipada: 10 euros€
Ballenas és un espectacle innovador i 
multiciplinar que combina la dansa en viu 
amb vídeo projecció 3D estereoscòpica, 
on el públic proveït de les seves ulleres 
com al cinema se submergeix en un 
món fantàstic inspirat en històries i 
llegendes ancestrals llatinoamericanes 
sobre balenes, comptades amb una 
estètica i narrativa contemporànies. 
Programació Berenem a L’Auditori: Una 
hora abans de l’espectacle, els assistents 
podran berenar al hall del teatre pa amb 
xocolata acompanyats de musica i cançons!

DISSABTE 14 D’ABRIL
12 h, a la Biblioteca Central
DISSABTES FAMILIARS:  
EL BOSC DE LES PARAULES: 
HISTÒRIES EN VERS
A càrrec de Marta Catalan, 
de De viva veu
A partir de 3 anys

AGENDA D’ACTIVITATS 
CULTURALS FAMILIARS



ABRIL
DISSABTE 21 D’ABRIL

12 h, a la plaça del Pilar
Cia. Passabarret

RODOLFO I RITA

Per a tots els públics // Gratuït
Acrobàcia, il·lusionisme, transformisme, 
malabars, humor i amor… En Rodolfo i la 
Rita no són una parella d’artistes: són la 
parella. En Rodolfo és hàbil i capaç, la Rita és 
una flor. En Rodolfo és tècnic i efectiu, la Rita 
és una flor. En Rodolfo és actiu i seductor, la 
Rita és una flor… Dos personatges que, lluny 
de ser una parella perfecta a l’escenari, s’han 
convertit en uns artistes de circ certament 
antagònics que, tot i així, funcionen! 

DISSABTE 21 D’ABRIL
12 h, a la Biblioteca Sant Ildefons
DISSABTES FAMILIARS: 
TALLER EX-LIBRIS
A càrrec d’Espai Brut
A partir de 5 anys

DISSABTE 28 D’ABRIL
12 h, a la Biblioteca Marta Mata
DISSABTES FAMILIARS: EL REGAL
A càrrec de Pengim Penjam
A partir de 3 anys

MAIG
DISSABTE 5 DE MAIG
12 h, a la Biblioteca Central
DISSABTES FAMILIARS: 
FEM L’ANIMAL!
A càrrec d’Econimbus 
A partir de 5 anys // Inscripcions 
a partir del 23 d’abril

DIUMENGE 6 DE MAIG

12 h, a la plaça de la Sardana
Cia. Karaokes Band

KIDS
Per a tots els públics // Gratuït

DISSABTE 12 DE MAIG
12 h, a la Biblioteca Sant Ildefons
DISSABTES FAMILIARS: 
LES SUPERTIETES
A càrrec de Companyia Les Bianchis
A partir de 4 anys

DISSABTE 12 DE MAIG

18 h, a la plaça Galicia

ISAAC JURADO 
PRESENTA:  
+ QUE MÀGIA
Per a tots els públics // Gratuït
L’Isaac Jurado no és un simple mag, és un 
showman sense llicència, un animal de 
l’escena, un artista sense filtres. Barreja 
la màgia i la comèdia d’una manera molt 
orgànica. Sempre sorprèn amb la seva 
imaginació, ritme, agilitat mental i bon 
humor, d’aquesta manera fa que el públic 
quedi meravellat durant l’espectacle.

DISSABTE 19 DE MAIG
12 h, a la Biblioteca Marta Mata
DISSABTES FAMILIARS:  
TALLER D’ORIGAMI  
– CAIXES DE REGAL
A càrrec d’Haiku Barcelona 
A partir de 4 anys

DISSABTE 26 DE MAIG
12 h, a la Biblioteca Central
DISSABTES FAMILIARS:  
EN PEP PATINET I  
LA TINA PAPERINA
A càrrec de Titelles de L’Àvia Pepa
Adreçat a famílies amb infants d’1 a 3 anys

CULTURA EN
FAMÍLIA A LES
BIBLIOTEQUES

VA DE CONTES
BIBLIOLAB
EL MÉS PETIT DE TOTS
CREA... ACCIÓ!
La Xarxa de Biblioteques de Cornellà 
organitza moltes més activitats adreçades 
a les famílies i als més petits: contes per 
a infants i també per a nadons a partir 
de 6 mesos, tallers i activitats creatives, 
contes en anglès, i totes gratuïtes. 
Pots informar-te’n a les mateixes 
biblioteques, a la seva web  
(http://www.cornella.cat/biblioteques), 
al Què Fer a Cornellà… 
No te les perdis!

VENDA
D’ENTRADES

Els espectacles de carrer i els espectacles 
a les biblioteques són gratuïts.
La inscripció prèvia d’aquelles activitats 
que ho requereixin es realitzarà 
a la biblioteca corresponent.

VENDA ANTICIPADA 
BERENEM A L’AUDITORI:
www.auditoricornella.com
Abonament per als quatre 
espectacles: 30 euros.
Preu especial per a grups a partir de 
10 persones: 8 euros€ per entrada.
VENDA PRESENCIAL: a partir 
de dues hores abans a la taquilla 
de l’Auditori de Cornellà.
Més informació: 93 474 02 02  
(Ext. 1307) de 9 a 14 h. 

VENDA ANTICIPADA CULTURA EN 
FAMÍLIA (SALA RAMON ROMAGOSA I 
SALA AUDITORI DE SANT ILDEFONS):
www.entradescornella.cat
Consulteu a la web per a descomptes i 
abonaments per a diversos espectacles.
VENDA PRESENCIAL: a partir d’una hora 
abans a la taquilla de la sala corresponent.
Aforament limitat. Localitats numerades
INCIDÈNCIES I SUGGERIMENTS:  
93 377 02 12 (Ext. 1462) de 10 a 14 h.  
cultura@aj-cornella.cat

Vine a gaudir d’un concert divertit i entretingut; 
pantalles, disfresses, concursos, balls, 
animadors i molt més. L’espectacle està 
pensat per animar a participar a la canalla 
però també als pares i mares o als adults. 




